
Nr. Navn på 

Reglement 

§§ Fra Forslag (hva endringen i praksis går ut på) Hva som ønskes oppnådd med endringen Administrasjonens anbefaling/Innkomne 

uttalelser 

1 

 

 

 

Overgangs- 

Reglementet 

§3 Adm. Paragrafen i overgangsreglementet som gjør at 

spillere i aldersklassen U14-U16 ikke kan 

melde overgang etter 31. august aktuell sesong 

strykes.  

Ordningen ble utfordret, noe som medførte at 

store vanskeligheter med å skjønnsmessig 

vurdere den enkelte «søknad»/appell på 

individuelt grunnlag.   

Vedtatt 

 

  

2 

 

 

 

Kampregl. Kap 9-1 Adm. Maksimum godtgjørelse settes til 1 700 km. 

Man kan ikke få godtgjørelse for reiser over 

1 700 km (tur retur). Om ordningen, under 

helt spesielle omstendigheter, viser seg å gi 

svært uheldige utslag åpnes det for avvikende 

ordninger. Det krever tilslutning fra alle 

involverte parter i aktuell serie.  

Ønsket er at reisefordelingen i større grad skal 

reflektere de faktiske kostnader for reiser 

mellom Sør-Norge og Nord-Norge (dvs. med 

fly, ikke pr km med bil). 

Vedtatt 

 

  

3 

 

Adm.regl. §8 Adm. Pris på fax-klargjøring av ITC reguleres opp til 

kr 1200,- med virkning fra neste sesong.  

Gebyret har stått stille i mange år, justeres for 

å ta høyde for KPI og valutakurs. 

Vedtatt 

4 

 

 

 

Adm.regl.  Adm. Heve pris for lagpåmeldinger til serier og 

cuper. Se nye vedtatte satser med virkning fra 

sesongen 16/17 i Adm reglementet.  

  

Økte kostnader i forbindelse med utvikling av 

TA og Hockey Live, samt økt ressursbruk og 

kostnader administrativt knyttet til 

gjennomføringen.  

Vedtatt 

 

6 Adm.regl. §5 Adm. Fjerne punkt 5: mulighet for dispensasjon fra 

gebyrer 
Ingen praksis på å gi dispensasjon fra gebyrer. Vedtatt 

7 Adm.regl. §5 pkt. 4 Adm. Fratrekk for dommerveileder – ta bort 

delsetning vedrørende dommerveileder 

De fleste av dommerveilederne har ingen 

klubbtilhørighet ergo umulig å godskrive. 

Vedtatt 

8 Adm.regl. §5 pkt. 4 Adm. Nytt avsnitt: Klubb og Kretsdommerkurs skal 

være gjennomført og listemateriell til 

dommer@hockey.no, innen 1/10 for å innfri 

fratrekk som nevnt i pkt. 4. Dersom ikke lister 

er sendt inn innen fristen vil ikke fratrekk 

kunne avregnes. 

Må være på plass for at NIHF skal kunne 

trekke fra sum pr utdannet dommer. 

Vedtatt 

9 Adm.regl. §3 Adm.   Honorarer: 

NM kvinner 830,- / 560,- 

Jenter U18 / U16 landskamper 830,- / 560,- 

Kjelke privatlandskamper 1250,- / 825,- 

Kjelke bredde / nasjonale kamper 350,- / 295,- 

Mangler i dagens matrise.  Vedtatt 

10 Policydok. D, pkt. 12 Adm. Policy-utvisninger fjernes fra U16-klassen.   U16-klassen er inngangen/overgangen til 

Prestasjon, med mer fysisk ishockey. Foreslås 

fjernet for U16-klassen.  

Vedtatt 

11 Kampregl. Kap 4-5, 

nytt pkt. 1 

Adm. Innføring av spilleforlengelse og straffeslag i 

Kvinner Elite 

Likt IIHFs reglement 

 

Vedtatt 

12 Kampregl Kap 5-1, 

nytt pkt. 3 

Adm  Innføring av spilleforlengelse og straffeslag i 

U18/U20 Elite.  

Likt IIHFs reglement 

 

Vedtatt  

13 Kampregl. 

 

Kap 2-8.6 Adm. For breddedelen gjelder at spillere ikke kan 

flyttes mellom lagene etter 31. januar. Endres 

Hindre at det spekuleres i flytt inn mot og rett 

før sluttspill/kvalifisering.  

Vedtatt 



til å gjelde hele organisasjonen. Også 

samarbeidsslag. Dato endres fra 1. februar til 

31. januar, som er likt med overgangsvinduet. 

14 Kampregl. Kap 2.-

9.5 

Adm. Policy-utvisninger fjernes fra U16-klassen.  U16-klassen er inngangen/overgangen til 

Prestasjon, med mer fysisk ishockey. Foreslås 

fjernet for U16-klassen.  

Vedtatt 

 

 

15 Kampregl. Kap 2-7, 

og 5-3,6 

og 5-3,7 

SIL I aldersklassene U14 tom U16 der en klubb 

har påmeldt 2 eller flere lag kan inntil 3 

spillere som står på match-protokollen i siste 

førstelags-kamp, spille neste kamp på 2 laget 

- uten å stå over kamper. Deretter (fra spiller 

4) gjelder vanlig reglement om å stå over en 

kamp.  

Ønske om å legge til rette for at flere kan 

beholdes lengre i dette sårbare segmentet.  

 

 

Vedtatt   

16 Kampregl.  Kap 5-4,8 SIL Spesielle bestemmelser for U11, U12 og U13 

- gjeldende lovtekst §5-4, 8:  

En klubb som stiller flere lag i samme klasse, 

kan ikke benytte de samme spillerne på 

begge lag i samme serierunde. Lagene skal 

spille i samme avdeling og inndeles 

kvalitetsmessig så likt som mulig. Spillere fra 

yngre klasser som har spilleberettigelse i 

denne klassen, kan fritt veksle mellom 

klassene og lagene.  

Der en klubb har påmeldt 2 eller flere lag kan 

inntil 5 spillere flyttes mellom lagene fra 

serierunde til serierunde.  

Dette vil gi større fleksibilitet ift fravær på 

kampdager da inntil 5 spillere kan flyttes 

mellom lagene fra kamp til kamp, så lenge 

Barneidrettens bestemmelser om lik spilletid, 

og intensjonen om inndeling i homogene lag 

opprettholdes.  

Vedtatt 

 

 

 

 

17 Kampregl Kap 5-5, 

10 

SIL Spesielle bestemmelser for U8, U9 og U10  

Gjeldende lovtekst 5-5,10:  

Endring;  

10. En klubb som stiller flere lag i samme 

årsklasse, kan ikke benytte de samme 

spillerne på flere lag i løpet av en serierunde. 

Lagene skal spille i samme avdeling og 

inndeles kvalitetsmessig så likt som mulig. 

Spillere fra yngre klasser som har 

spilleberettigelse i denne klassen, kan fritt 

veksle mellom klassene. Generelle regler for 

alle klasser (aldersbestemte lag)  

Større fleksibilitet innenfor Barneidretten slik 

at man kan sørge for mer og bedre aktivitet for 

flere.  

 

 

Vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 Kampregl Kap 2-7 Adm For å kunne melde på 2 lag i samme årsklasse 

må klubben ha minimum 18 lisensierte 

spillere i årsklassen. For aldersklasser som 

spiller 5 vs 5, dvs fra U11 og oppover, må 

man ha minimum 20 lisensierte spillere for å 

kunne melde på 2 lag i samme årsklasse. 

Sikre at det er nok spillere til å gjennomføre 

seriespillet med det antall lag klubben melder 

på i årsklassen. 

Vedtatt 

 

 



19 Arr-

bestemmelser 

for GET og  

1. div 

Kap 5-8 Narvik Endringer i tekst for 1.div herrer og Get-

Ligaen vedr medisinske tjenester, pkt 5.8:  

Ved kamper i 1.divisjon skal følgende 

medisinsk personell alltid være tilstede:  

*Lege med relevant erfaring og kompetanse 

slik at god akuttberedskap opprettholdes for 

spillere og publikum. 

 

Liten relevans at legen er allmen-

praktiserende. Endres derfor til mer relevant 

tekst.  

 

  

Vedtatt 

20 Arr-

bestemmelser 

for GET og  

1. div 

 Narvik Arr. bestemmelsene for 1.div § 5.12, nytt 

punkt e: Alle kamper skal filmes, 

dokumenteres og gjøres tilgjengelig for 

distribusjon gjennom NIHFs 

samarbeidspartner gjeldende sesong. 

Dokumentasjon kan benyttes inn mot 

disiplinær-behandlinger og skadeforebygging. 

 

 

Vedtatt    

22 Kampregl.  §2-4 Adm. § 2-4 Seriekamper, poengberegninger, 

plassering.  

Endring i tråd med IIHFs reglement for tie-

breaker, dvs. når to eller flere lag havner på 

samme poengsum til slutt på en tabell. Se 

kampreglementet.  

Det skal fortsatt være innbyrdes oppgjør 

først, og at det deretter lages en undertabell 

av lag med samme poengsum, hvor man 

skiller lagene som tidligere med poeng i 

undertabellen, målforskjell og deretter flest 

scorede mål. Så, om det fortsatt ikke går å 

skille lagene, skal ikke alle lagene de har spilt 

mot med i ny under-tabell, men kun ett og ett 

av lagene som har plassert seg nærmest 

lagene på tabellen. Dette gjentas (med å 

legge til ett og ett lag) inntil man kan skille ut 

plasseringer. Står lagene fortsatt likt når alle 

lagene er med skal ranking/seeding inn i 

turnering/serie bestemme, der høyest rangerte 

lag vinner.  

Går det fortsatt ikke å skille skal det skilles ved 

loddtrekning foretatt av NIHF.  

NIHF ønsker å ha samme system for tie-

breaker som IIHF. IIHF har endret slik at i 

praksis blir kampene mot lag nærmest på slutt-

tabellen viktigere enn kampene mot de svakest 

plasserte lagene – ved ellers likhet.  

Fortsatt gjelder innbyrdes oppgjør først.    

 

Vedtatt.  

23 Disipl/FBU §2 Adm Linje 2: Stryke klammer og det som står inne 

i. Trenger ingen presisering.  

Tekstendring.  Vedtatt 

24 Disipl/FBU §4 Adm Linje 2 i §4: stryke telefaks eller Tekstendring.  Vedtatt 

25 Disipl/FBU §7 Adm Siste linje strykes NIHF/disiplinærutvalg Tekstendring Vedtatt 

 


